:شروح صحيح مسلم
شروح صحيح مسلم:

) (1شرح( ﻟلحافظ )أبي محمد عبد ﷲ بن عيسى اﻟشيباني األندﻟسي( اﻟمتوفى سنة530ھـ ,ذكره )ابن بشكوال( في )اﻟصلة() (296/1قال :أخذ نفسه باستظھار
)صحيح مسلم( ,وﻟه عليه )تأﻟيف( حسن ﻟم يكلمله.اھـ
) (2شرح( اإلمام قوام اﻟسنة )أبي اﻟقاسم إسماعيل بن محمد األصفھاني( اﻟحافظ اﻟمتوفى سنة 535ھـ

) (3شرح( اﻟشيخ )أبي عبد ﷲ محمد بن علي اﻟمازري( اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة  536ھـ ,وسماه):اﻟمعلم بفوائد كتاب مسلم( ,وھو مما علقه به عليه حين قرائته
عليه سنة  499ھـ ,وقيده تالميذه  ,فمنه ما ھو حكاية من ﻟفظه وأكثره بمعناه ,قال في )شجرة اﻟنور()ص :(127قال )ابن خلدون( :اشتمل على عيون من علم
اﻟحديث ,وفنون من اﻟفقه ,وحكى )ابن عيشون( اﻟمذكور أنه سمع اإلمام يقول:كان اﻟسببب في تاﻟيفه أنه قرئ على )صحيح مسلم( في رمضان فتكلمت على نقط
منه ,فلما انتھت قرائته عرض علي األصحاب ما أمليته فنظرت فيه وھذبته .اھـ ,طبع باﻟمؤسسة اﻟوطنية ﻟلترجمة واﻟتحقيق واﻟدراسات تونس 1988م ,بتحقيق
اﻟشيخ )محمد اﻟشاذﻟي اﻟنيفر( ,ثم أعيد طبعه في دار اﻟغرب اإلسالمي 1992

 (4واختصر )شرحه( ھذا اﻟشيخ )إسماعيل بن محمد بن إسماعيل اﻟحضرمي اﻟيمني( اﻟمتوفى سنة 676ھـ
) (5شرح( اﻟقاضي )عياض بن موسى اﻟيحصبي( اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة  , 544سماه) :إكمال اﻟمعلم( أكمل به كتاب) :اﻟمعلم ( ﻟلمازري ) ,صلة
اﻟخلف()ص ,(277طبع مؤخرا في داراﻟوفاء مصر  1419بتحقيق )يحيى إسماعيل( في ) (9مجلدات ,وفي دار اﻟكتب اﻟعلمية بيروت  2006تحقيق )محمد حسن
إسماعيل( في ) (9مجلدات

) (6شرح( ﻟلشيخ )أبي محمد عبد ﷲ بن أحمد بن سعيد اﻟعبدري األندﻟسي( قال )ابن األبار( في )معجمه( )ص :(227اﻟمعروف بـ) :ابن موجوال(بجيم غير
خاﻟصة من أھل بلنسية ,ﻟه شرح )صحيح مسلم( ﻟم يكمله ,انتھى فيه اﻟى كتاب اﻟرؤيا ,وقد وقفت على اﻟسفر اﻟثاني منه اھـ وفي )شجرة اﻟنور اﻟزكية()ص(148
يعرف بـ) :ابن أبي اﻟرجال(

) (7شرح( ﻟلشيخ )أحمد بن محمد اﻟحسن بن جرج اﻟبلنسي( اﻟنحوي اﻟمعروف بـ) :اﻟذھبي( ,فيلسوف األندﻟس اﻟمتوفى بتلمسان سنة  ,601ذكره في )ھدية
اﻟعارفين(
) (8شرح( اﻟشيخ )أبو اﻟحسن علي بن أحمد بن مروان اﻟغساني اﻟواديآشي( اﻟمتوفى سنة  609ھـ  ,سماه) :اقتباس اﻟسراج في شرح صحيح مسلم بن اﻟحجاج(,
ذكره )ابن فرحون( في ) اﻟديباج() ,(406وقال :في أسفار كثيرة أجاد فيه كل اإلجادة.اھـ )صلة اﻟخلف()ص ,(276وذكره أيضا )ابن اﻟخطيب( في )االحاطة(

) (9شرح( اﻟشيخ )عماد اﻟدين أبو اﻟقاسم عبد اﻟرحمن بن عبد اﻟعلي( اﻟمصري اﻟشافعي اﻟمعروف )بابن اﻟسكري( اﻟمتوفى سنة 624ھـ ,ذكره كحاﻟة( في
)معجمه(

 (10واختصر )صحيح مسلم( وشرحه اﻟشيخ )أحمد بن عمر بن إبراھيم بن عمر األنصاري األندﻟسي اﻟماﻟكي( اﻟمعروف )بضياء اﻟدين ابن اﻟمزين( اﻟمتوفى سنة
626ھـ ,ذكره )ابن فرحون( في )اﻟديباج()ص(130
) (11شرح( ﻟلحافظ )ابي عمرو ابن اﻟصالح اﻟشھروزري( اﻟمتوفى سنة  643ھـ ,ذكره )اﻟسيوطي( في )تدريب اﻟراوي()ص ,(59مخطوط من أول اﻟكتاب على
اثناء كتاب اإليمان.اھـ

) (12شرح( اﻟشيخ )أبي اﻟعباس أحمد بن عمر بن إبراھيم اﻟقرطبي( اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة  656ھـ ,وھو شرح على )مختصر( ﻟه ,قال )اﻟمقري( في )نفح
اﻟطيب() :(615/2من تصانيفه رحمه ﷲ تعاﻟى) :اﻟمفھم في شرح مسلم( ,وھو من أج ّل اﻟكتب ،ويكفيه شرفا ً اعتماد اإلمام )اﻟنووي( ،رحمه ﷲ تعاﻟى ،عليه في
كثير من اﻟمواضع ،وفيه أشياء حسنة مفيدة.اھـ ,قال في مقدمته :ﻟما حصل من )تلخيص كتاب مسلم( وترتيبه وتبويبه اﻟمأمول ،وسھل إﻟى حفظه وتحصيله
اﻟوصول  : -رأينا أن نكمل فائدته ﻟلطاﻟبين ،ونسھل اﻟسبيل إﻟيه على اﻟباحثين؛ بشرح غريبه ،واﻟتنبيه على نكت من إعرابه ،وعلى وجوه االستدالل بأحاديثه,
وإيضاح مشكالته حسب تبويبه ،وعلى مساق ترتيبه  ،فنجمع فيه ما سمعناه من مشايخنا ،أو وقفنا عليه في كتب أئمتنا ،أو تفضل اﻟكريم اﻟوھاب بفھمه علينا،
على طريق االختصار ،ما ﻟم يدع اﻟكشف إﻟى اﻟتطويل واإلكثار ،حرصا على اﻟتقريب واﻟتسھيل ،وعونا على اﻟتفھيم واﻟتحصيل ،وسميته بـ ) :اﻟمفھم ﻟما أشكل من
تلخيص كتاب مسلم( ,وقد اجتھدت في تصحيح ما نقلت ورأيت ،حسب وسعي فيما علمت ،غير مدع عصمه ،وال متبرىء من زﻟه ،واﻟعصمة من ﷲ ،وال حول وال
قوة إال با ،pووجه ﷲ اﻟكريم ال غيره قصدت  ،وثوابه أردت  ،وھو اﻟمسؤول في اﻟمعونة عليه  ،واالنتفاع به ؛ إنه طيب األسماء  ،سميع اﻟدعاء.اھـ

 طبع في دار ابن كثير دمشق في ) (7مجلدات ,بتحقيق )محيي اﻟدين مستو( وآخرين ,وطبع منه جزءان في دارابن حزم بيروت 1425ھـ بتحقيق )عائضاﻟقرني( ,وكامال في اﻟمكتبة اﻟوقفية مصر في بتحقيق )ھانئ اﻟحاج( ) (8مجلدات
) (13شرح( اﻟشيخ )شمس اﻟدين أبي اﻟمظفر يوسف بن قزاوغلي( اﻟحنفي سبط ابن اﻟجوزي اﻟمتوفى  654ھـ

) (14شرح( اإلمام اﻟحافظ )أبي زكرياء يحيى بن شرف اﻟنووي( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة  670ھـ) ,صلة اﻟخلف() ,(277وھو )شرح( متوسط مفيد ,سماه:
)اﻟمنھاج في شرح مسلم بن اﻟحجاج( قال :وﻟوال ضعف اﻟھمم وقلة اﻟراغبين ﻟبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من اﻟمجلدات ,ﻟكني اقتصر على اﻟتوسط انتھى,
وھو يكون في مجلدين أو ثالث غاﻟبا ,طبع في اﻟمطبع األحمدي اﻟھند  ,وفي اﻟمطبع اﻟشيخ أحمد اﻟتاجر ,ثم في مصر سنة  1283في ) (5أجزاء ,وفي
مطبعة بوالق مصر سنة  1292على ھامش )إرشاد اﻟساري ﻟلقسطالني( ,واﻟمطبعة اﻟميمنية مصر سنة  ,1325على ھامش )شرح اﻟقسطالني( ,وصورت ھذه
اﻟطبعة في دار اﻟفكر بيروت في ) (10مجلدات ,وفي اﻟمطبعة اﻟمصرية اﻟقاھرة اﻟطبعة األوﻟى  1347في ) (18جزءا ,وھناك طبعات أخرى ﻟلكتاب في داراﻟفكر,
ودار اﻟكتب اﻟعلمية ,ومن أمثلھا طبعة دار اﻟمعرفة بيروت بتحقيق اﻟشيخ )خليل مامون شيحا(

 (15وﻟلحافظ )ابن حجر )نكت( عليه ,ذكره )اﻟسيوطي( في )نظم اﻟعقيان(
 (16وﻟلشيخ )عبد اﻟعظيم بن بدوي اﻟخلفي( اﻟمعاصر عليه كتاب) :اﻟتعليق اﻟسني على صحيح مسلم بشرح اﻟنووي( ,طبع في داراﻟفرقان 1992
) (17شرح( )ﻟمحمد بن إبراھيم بن محمد اﻟبَقﱡوري( األندﻟسي اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة  ,707سماه) :إكمال اإلكمال ﻟلقاضي عياض( ,ذكره )اﻟمقري( في
)نفحه()(263/2

) (18حاشية( عليه ﻟلشيخ )قاسم بن عبد ﷲ بن اﻟشاط اﻟسبتي( اﻟمتوفى سنة  723ھـ ,ذكره في )اﻟنبوغ اﻟمغربي()(226/1
) (19شرح ( )عماد اﻟدين أبو جعفر عمر بن عبد اﻟرحيم اﻟقرشي اﻟزھري اﻟنابلسي( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة 734ھـ ,ذكره )كحاﻟة( في )معجمه( وقال :في
مجلدات

) (20مختصر شرح اﻟنووي( ﻟلشيخ ) شمس اﻟدين محمد بن يوسف اﻟقونوي( اﻟحنفي اﻟمتوفى سنة 788ھـ

) (21شرح( اﻟشيخ )أبي اﻟروح شرف اﻟدين عيسى بن مسعود بن منصور اﻟزواوي اﻟحميري اﻟماﻟكي( اﻟمتوفى سنة  743ھـ ,سماه) :إكمال اإلكمال() ,صلة
اﻟخلف( )ص ,(280شرح كبير في في اثني عشر مجلدا ,قال )ابن فرحون( :جمع فيه أقوال )اﻟمازري( ,و)اﻟقاضي عياض( ,و )اﻟنووي( ,وأتى فيه بفوائد جليلة
من كالم )ابن عبد اﻟبر( ,و)اﻟباجي( وغيرھما.

) (22شرح( ﻟلشيخ )أبي علي اﻟحسن وقيل اﻟحسين بن عبد اﻟعزيز اﻟقرشي اﻟفھري( األندﻟسي اﻟماﻟكي اﻟمشھور )بابن ابي االحوص( من شيوخ )أبي حيان(
اﻟمتوفى سنة  ,699واسم شرحه) :اﻟمعرب اﻟمفھم في شرح صحيح مسلم( ,ذكره في )ھدية اﻟعارفين(

) (23شرح زوائد مسلم على اﻟبخاري( ﻟلحافظ )سراج اﻟدين عمر بن علي بن اﻟملقن( ,وھو كبير في أربع مجلدات ,ذكره في )ذيل اﻟدرر اﻟكامنة()ص(122
) (24شرح( اإلمام )أبي عبد ﷲ محمد بن خليفة اﻟوشتاني األبي( اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة 827ھـ ,وھو كبير في أربع مجلدات ,سماه) :إكمال إكمال اﻟمعلم( ,ذ كر
فيه :أنه ضمنه كتب شراحه األربعة) :اﻟمازري( ,و)عياض( ,و )اﻟقرطبي( ,و)اﻟنووي( مع زيادات مكملة ,وتنبيه ,ونقل عن شيخه )أبي عبد ﷲ محمد بن عرفة(
أنه قال :ما يشق علي فھم شيء ما يشق من كالم )عياض( في بعض مواضع من )اإلكمال( ,وﻟما دار أسماء ھذه ھؤالء اﻟشراح كثيرا أشار )باﻟميم( إﻟى
)اﻟمازري( ,و)اﻟعين ( إﻟى )عياض( ,و)اﻟطاء( إﻟى )اﻟقرطبي( ,و)اﻟدال() ﻟمحي اﻟدين اﻟنووي( ,وﻟفظ )اﻟشيخ( إﻟى شيخه )ابن عرفة(

 طبع ھذا )اﻟشرح( اﻟمفيد في مطبعة اﻟسعادة باﻟقاھرة سنة 1328ھـ في ) (7مجلدات على نفقة اﻟسلطان )عبد اﻟحفيظ( ملك اﻟمغرب ,ثم طبع مصورا على اﻟطبعةاألوﻟى بمكتبة طبرية باﻟرياض ,ثم طبع بتصفيف آخر في دار اﻟكتب اﻟعلمية  1415بتحقيق )محمد ساﻟم ھاشم(

) (25شرح( ﻟلشيخ )أبي عبد ﷲ شمس اﻟدين محمد بن عطاء ﷲ بن محمد اﻟرازي اﻟھروي ثم اﻟمقدسي( اﻟمتوفى سنة  829ھـ  ,ذكره )ابن قاضي
شھبة() ,(105/4و )ايضاح اﻟمكنون() (354/1وسماه) :فضل اﻟمنعم(
) (26شرح( ﻟلشيخ )محمد بن إبراھيم اﻟحمصي ( اﻟشافعي اﻟمعروف )بابن اﻟعصياتي( اﻟمتوفى سنة  ,834ذكره اﻟسخاوي

) (27تعليق( ﻟلشيخ )عيسى بن أحمد اﻟھنديسي اﻟبجائي( اﻟماﻟكي اﻟمعروف )بابن اﻟشاط( كان حيا سنة ) , 890صلة اﻟخلف()ص ,(277قال )اﻟتنبكتي( في )نيل
اإلبتھاج() :(335/1ﻟه )تعليق( ﻟطيف على )صحيح مسلم( في كراريس ,اقتطفه من شرح )األبي( عليه.اھـ

) (28مختصر شرح األبي( ﻟلشيخ )أبي عبد ﷲ محمد بن يوسف اﻟسنوسي اﻟحسني( اﻟمتوفى سنة 895ھـ ,سماه) :مكمل إكمال اإلكمال( ,طبع مع أصله ,وسماه
)اﻟروداني( في )صلة اﻟخلف()ص) :(181تكميل إكمال اإلكمال(
) (29شرح( )ألبي اﻟقاسم اﻟشريف اإلدريسي اﻟسالوي( من تالمذة )ابن عرفة( :,ذكره في )نيل االبتھاج() (17/2قال :من تآﻟيفه)...إكمال اإلكمال( على )مسلم(,
في مجلد ضخم كبير ,و اقتصر فيه غاﻟبا على أبحاث )ابن عرفة( وأصحابه ,نفيس إﻟى اﻟغاية .اھـ

) (30فتح اﻟمنعم على اﻟمسلم( ,وھوشرح )ﻟصحيح مسلم( ﻟلشيخ )شرف اﻟدين يحيى بن محمد ين سعيد بن فالح اﻟعبسي( اﻟشافعي اﻟشھير )باﻟقباني( اﻟمتوفى
سنة  ,900ذكره في )ھدية اﻟعارفين(

) (31شرح( اﻟشيخ )جالل اﻟدين اﻟسيوطي( اﻟمتوفى سنة 911ھـ ,سماه) :اﻟديباج على صحيح مسلم بن اﻟحجاج( ,قال في مقدمته :وبعد  :فلما من ﷲ تعاﻟى وﻟه
اﻟفضل بإكمال ما قصدته من اﻟتعليق على )صحيح اإلمام اﻟبخاري ( رضي ﷲ تعاﻟى عنه اﻟمسمى بـ) :اﻟتوشيح( ,وجھت اﻟوجھة إﻟى تعليق مثله على )صحيح(
اإلمام )أبي اﻟحسين مسلم بن اﻟحجاج( رضي ﷲ تعاﻟى عنه ,مسمى) :باﻟديباج( ﻟطيف مختصر ,ناسج على منوال ذﻟك اﻟتعليق ,وإن كان ﻟھو على ھذا اﻟصحيح
مبتكر ,يشتمل على ما يحتاج إﻟيه اﻟقارئ واﻟمستمع ,من ضبط أﻟفاظه ,وتفسير غريبه ,وبيان اختالف رواياته على قلتھا ,وزيادة في خبر ﻟم ترد ﻟه طريقه,
وتسمية مبھم ,وإعراب مشكل ,وجمع بين مختلف ,وإيضاح مبھم ,بحيث ال يفوته من اﻟشرح إال اإلستنباط ,وإذا يسر ﷲ بإنتمامه وجھت اﻟوجھة إﻟى بقية اﻟكتب
اﻟستة ,فوضعت على كل تعليقا كذﻟك ﻟتحصل به اﻟمعونة ,وتسھل اﻟمؤونة ,أعان ﷲ على ذﻟك بمنه ويمنه.اھـ ,طبع في دار اﻟبارودي ,وفي داراألرقم بتحقيق
)محمد درويش( ,وفي دارابن عفان اﻟرياض تحقيق )أبي اسحق اﻟحويني( في ) (6مجلدات

 (32واختصره اﻟشيخ )علي بن سليمان اﻟدمنتي اﻟبوجمعوي اﻟمغربي( اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة  ,1306وسماه ) :وشي اﻟديباج( ,طبع في اﻟمطبعة اﻟوھبية مصر
سنة  1299ھـ ,في ) (248صفحة

) (33شرح( اﻟشيخ 0شھاب اﻟدين أحمد بن محمد اﻟخطيب اﻟقسطالني( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة  823ھـ ,سماه ) :منھاج اﻟديباج بشرح صحيح مسلم بن اﻟحجاج(,
بلغ فيه ﻟى نصفه في ) (8أجزاء كبار
) (34شرح( ﻟلقاضي )زين اﻟدين أبي يحيى زكرياء بن محمد األنصاري اﻟسنيكي( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة 926ھـو ذكره )عبد اﻟوھاب اﻟشعراني( في
)اﻟطبقات() (122/2وقال ك غاﻟب مسودته بخطي.اھـ

) (35شرح( ﻟلشيخ )أبي اﻟحسن علي بن محمد اﻟكناني اﻟدمشقي( اﻟمعروف )بابن عراق( صاحب )تنزيه اﻟشريعة( اﻟمتوفى سنة  ,963ذكره في )ھدية اﻟعارفين(

) (36شرح( ﻟلشيخ )عبد ﷲ بن عبد ﷲ بن أحمد بامخرمة اﻟيمني اﻟعدني( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة  947ھـ  ,استمد أكثره من )شرح اﻟنووي( ,ذكره )اﻟزركلي( في
ترجمته
) (37حاشية( ﻟلشيخ )إبراھيم بن محمد اﻟحلبي( اﻟشافعي اﻟمعروف بـ) :سبط ابن اﻟعجمي( اﻟمتوفى سنة  955ھـ ,ذكر )اﻟسخاوي( في )اﻟضوء اﻟالمع()(141/1
أنھا ذھبت في فتنة تمرﻟنك.

) (38شرح( اﻟشيخ ) تقي اﻟدين أبي بكر محمد بن عبد اﻟمؤمن اﻟحصني( اﻟدمشقي اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة 929ھـ  ,وسماه):منھاج االبتھاج بشرح مسلم بن
اﻟحجاج( بلغ إﻟى نحو نصفه في ثمانية أجزاء كبار ,قال )ابن قاضي شھبة() :(77/4في ثالث مجلدات.اھـ

) (39شرح( اﻟشيخ )عبد ﷲ بن أحمد باخرمة( اﻟيمني اﻟمتوفى سنة  947ھـ ,قال )اﻟعيدروس( :وأغلبه مستمد من )شرح صحيح مسلم ﻟلنووي( بل في اﻟحقيقة
شرح اﻟنووي مع زيادات في بعض اﻟمواضع ,نقله )اﻟحبشي( في )مصادر اﻟفكر باﻟيمن()ص(52
) (40تعليقة على صحيح مسلم( ﻟلشيخ )حسين بن رستم اﻟكفوي اﻟرومي( اﻟحنفي اﻟمتوفى سنة  ,1010ذكره في )ھدية اﻟعارفين(

) (41شرح( اﻟشيخ )علي بن سلطان محمد اﻟقاري اﻟھروي( اﻟحنفي اﻟمتوفى سنة  1014ھـ  ,وھو في أربع مجلدات.

) (42حاشية( ﻟلشيخ )أبي اﻟعباس أحمد بن أبي اﻟمحاسن يوسف اﻟفاسي( اﻟمغربي اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة 1021ھـ ,ذكره في )ھدية اﻟعارفين( وقال :ﻟم تكمل ,وكذا
قال )ابن اﻟماحي( في )معجم اﻟمطبوعات()ص(261
َ ) (43منﱡ اﻟمنعم بفوائد شرح مسلم( ﻟلشيخ )اﻟحسين بن ناصر اﻟمھال اﻟيمني( اﻟمتوفى سنة 1111ھـ  ,ذكره )زبارة( في )نشر اﻟعرف() ,(630/1وذكره في
)ھدية اﻟعارفين( باسم )اﻟمنعم( ,وﻟعل ما ذكره )زبارة( أوﻟى فھو بلديه وأدرى بكتب اﻟيمنيين

) (44شرح( اﻟشيخ )أبي محمد عبد ﷲ بن محمد بن يوسف األماسي( اﻟحنفي اﻟمعروف )بعبد ﷲ حلمي( و)بيوسف أفندي( و)يوسف زاده( اﻟمتوفى سنة 1167
ھـ  ,وسماه) :عناية اﻟمنعم بشرح صحيح مسلم( ,وھو في سبع مجلدات ,بلغ فيه إﻟي شطر صحيح مسلم ,وسماه )اﻟزركلي() :عناية اﻟملك اﻟمنعم( وقال :ثالث
مجلدات

) (45تعاﻟيق( عليه ﻟلشيخ )محمد بن تاج اﻟدين بن أحمد اﻟمحاسني( اﻟدمشقي اﻟمتوفى سنة 1072ھـ ,ذكره )اﻟزركلي()(62/6
) (46حاشية( ﻟلشيخ )أبي اﻟحسن نور اﻟدين محمد بن عبد اﻟھادي اﻟسندي( اﻟمتوفى سنة 1138ھـ ,مخطوط ذكره )اﻟزركلي(

) (47شرح( اﻟشيخ )يعقوب أبي يوسف اﻟبياني اﻟالھوري ( سماه ):اﻟمعلم( ،ذكره )اﻟحسني( في )معارف اﻟعوارف()ص(152

) (48شرح( اﻟشيخ )وﻟي ﷲ بن أحمد علي اﻟحسيني اﻟفرخ آبادي ( وسماه) :اﻟمطر اﻟثجاج على صحيح مسلم بن اﻟحجاج( ذكره )اﻟقنوجي( في )اﻟحطة( فقال:
ھو باﻟفارسية وھو ال يخلو من فائدة.
) (49شرح( اﻟشيخ ) اﻟكنكوھي اﻟھندي( واسمه) :اﻟحل اﻟمفھم ﻟصحيح مسلم( ,طبع في داراﻟمعرفة بيروت في مجلدين

) (50شرح( ﻟلشيخ )فخر اﻟدين بن محب ﷲ اﻟبخاري اﻟدھلوي( وھو باﻟفارسية

) (51شرح( ﻟلشيخ )سراج أحمد اﻟسرھندي( ,وھو شرح باﻟفارسية
) (52شرح( عليه باﻟقول ﻟلمفتي )صبغة ﷲ بن محمد غوث اﻟشافعي اﻟمدارسي(

) (53شرح( باألردية ﻟلشيخ )وحيد اﻟزمان اﻟلكھنوي( في ) (6مجلدات ,انظر )معارف اﻟعوارف() ﻟلحسني()ص(152
) (54شرح( ﻟلشيخ )شبير أحمد اﻟعثماني اﻟديوبندي( وسماه) :فتح اﻟملھم ( في مجلدات ضخام ,طبع في دار.إحياء اﻟتراث اﻟعربي بيروت في ) (12مجلداً
) (55تعليق( )ألبي عبد ﷲ محمد اﻟتاودي بن اﻟطاﻟب بن سودة اﻟمري( اﻟمغربي اﻟمتوفى سنة 1209ھـ ,ذكره )ابن اﻟماحي( في )معجم اﻟمطبوعات()ص(169

 (56وﻟلشيخ )أبي اﻟعباس أحمد بن سعيد اﻟعباسي اﻟقسمطيني اﻟجزائري( اﻟمتوفى سنة 1251ھـ )تقاييد( على )صحيح مسلم(

) (57تعليق( ﻟلشيخ )أبي عبد ﷲ محمد اﻟتھامي بن اﻟمدني جنون اﻟمغربي( اﻟمتوفى سنة 1331ھـ ,ذكره )ابن اﻟماحي( في )معجم اﻟمطبوعات()ص(67
) (58حاشية( ﻟلشيخ )عباس بن إبراھيم اﻟتعارجي اﻟمغربي( اﻟمتوفى سنة  1378ھـ ,ذكره في مجلة دعوة اﻟحق  1959اﻟعدد 10

) (59فتح اﻟمنعم شرح مسلم( تأﻟيف )موسى شاھين الشين( ,طبع في داراﻟشروق مصر في ) (11مجلدا

) (60ختم صحيح مسلم( ﻟلحافظ )شمس اﻟدين محمد بن أبي بكراﻟدمشقي( اﻟمشھور بـ) :جابن ناصر اﻟدين( اﻟمتوفى سنة 842
) (61غنية اﻟمحتاج في ختم صحيح مسلم بن اﻟحجاج ( ﻟلحافظ )شمس اﻟدين اﻟسخاوي( ,ذكره في )اﻟضوء اﻟالمع() ,(74/1طبع في مكتبة اﻟكوثر اﻟرياض
بتحقيق )محمد نظر اﻟفريابي( وفي دار كنوز إشبيليا ﻟلنشر بتحقيق )جمال فرحات صاوﻟي( ،ومعه) :اﻟقول اﻟمعتبر في ختم اﻟنسائي رواية ابن األحمر ﻟلسخاوي(

) (62اﻟمعلم بختم صحيح مسلم( )ﻟشمس اﻟدين محمد بن علي بن طوﻟون( اﻟحنفي اﻟمتوفى سنة 953ھـ  ,ذكره في )فھرسته( ) :اﻟفلك اﻟمشحون()رقم (606

) (63ختم صحيح مسلم( ﻟلشيخ اﻟمحدث )عبد ﷲ بن ساﻟم اﻟبصري( منه نسخة بمكتبة اﻟحرم اﻟمكي برقم اﻟمخطوط )(3808
) (64ختم صحيح مسلم( ﻟلشيخ )أبي اﻟفضل جعفر بن إدريس اﻟحسني اإلدريسي اﻟكتاني( اﻟمتوفى سنة 1323ھـ ,ذكره )ابن اﻟماحي()ص(296

) (65ختم صحيح مسلم( ,ﻟلشيخ )أبي عبد ﷲ محمد اﻟتھامي بن اﻟمدني جنون اﻟمغربي( فرغ منه في 27رمضان سنة 1316ھـ ,طبع على اﻟحجر بفاس دون
تاريخ في ) (16صفحة ,ذكره )ابن اﻟماحي(

) (66ختم صحيح مسلم( ﻟلشيخ )أبي عبد ﷲ محمد بن جعفر اﻟحسني اإلدريسي اﻟكتاني( اﻟمتوفى سنة 1341ھـ ,ذكره )ابن اﻟماحي()ص(300

 (67وﻟلشيخ )شرف اﻟدين أبي طاھر محمد بن محمد ابن اﻟكويك اﻟشافعي( اﻟمتوفى سنة  821كتاب ) :األربعون منتقاة من صحيح مسلم( ,مخطوط في دار اﻟكتب
اﻟمصرية ) (189تيمور بأوﻟھا وآخرھا سماعات

مختصرات صحيح مسلم :

) (68مختصر( اﻟشيخ )أبي عبدﷲ محمد بن علي اﻟطائي اﻟحاتمي( اﻟصوفي اﻟمعروف )بابن عربي( اﻟمتوفى سنة 640ھـ  ,قال :اختصرته ﻟنفسي ,ذكره في
)اﻟدراية()ص(166
) (69مختصر( ﻟلشيخ )شرف اﻟدين أبي اﻟفضل محمد بن عبد ﷲ اﻟسلمي اﻟمرسي( األندﻟسي اﻟعالمة اﻟمفسر اﻟمعروف )بابن أبي اﻟفضل( اﻟمتوفى سنة 655ھـ,
ذكره )ياقوت اﻟحموي( في )معجمه( ,و)تقي اﻟدين اﻟفاسي( في )اﻟعقد اﻟثمين() (223/2قال :سفران

) (70شرح( اﻟشيخ )أبي اﻟعباس أحمد بن عمر بن إبراھيم اﻟقرطبي( اﻟمتوفى سنة  656ھـ ,ذكره في )صلة اﻟخلف()ص ,(410طبع في مجلدين في مكتبة اﻟسالم
عمان 1414بتحقيق )رفعت فوزي ( و)أحمد محمود اﻟخوﻟي(

) (71مختصر( اإلمام اﻟحافظ )زين اﻟدين عبد اﻟعظيم بن عبد اﻟقوي اﻟمنذري( اﻟمتوفى سنة 656ھـ ,ذكره في )صلة اﻟخلف()ص ,(410طبع في اﻟمكتب االسالمي
بتحقيق اﻟشيخ )محمد ناصر األﻟباني( رحمه ﷲ في مجلد  ,وفي دار األرقم بيروت بتحقيق )عبدﷲ اﻟخاﻟدي( في مجلد
) (72شرح( ھذا )اﻟمختصر( )ﻟعثمان بن عبد اﻟملك اﻟكردي( اﻟمصري اﻟمتوفى سنة 737ھـ

 (73وشرحه أيضا اﻟشيخ )شمس اﻟدين محمد بن أحمد األسنوي( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة 763ھـ ,ذكره )ابن قاضي شھبة( في )طبقاته()(116/3

 (74وشرحه اﻟعالمة )أبو اﻟطيب صديق حسن خان اﻟقنوجي اﻟھندي(  ,وسماه):اﻟسراج اﻟوھاج في كشف مطاﻟب صحيح مسلم بن اﻟحجاج( ,طبع باﻟمطبع
اﻟصديقي ببھوبال باﻟھند 1302ھـ ,ثم في داراﻟكتب اﻟعلمية بيروت 1425ھـ في ) (7مجلدات بتحقيق )أحمد فريد اﻟمزيدي(
) (75مختصر( ﻟلشيخ )عز اﻟدين عبد اﻟعزيز بن عبد اﻟسالم اﻟسلمي( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة 660ھـ  ,ذكره )اﻟسبكي( في )طبقاته()(248/8

) (76مختصر( اإلمام اﻟحافظ )أبي زكرياء يحيى بن شرف اﻟنووي( اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة  670ھـ ,قال )اﻟسخاوي( في )اﻟمنھل اﻟروي في ترجمة
اﻟنووي()ص :(23توقف )ابن اﻟملقن( في نسبته إﻟيه قال :كأن مصنفه أخد تراجمه من شرح )صحيح مسلم( ﻟه و ركب عليھا متونه وعزاه إﻟيه.اھـ ,قلت :ومنه
نسخة كاملة في مكتبة األزھر,

 (77وعليه )شرح( ﻟلشيخ )عبد اﻟھادي نجا بن اﻟسيد رضوان بن محمد اﻟنحوي األنباري( اﻟمصري اﻟفقيه األديب اﻟمتوفى سنة  1305ھـ ,سماه) :حجة اﻟمتكلم
على متن مختصر اﻟنووي ﻟصحيح مسلم( ,ذكره في )ھدية اﻟعارفين( قال :نحو خمسين كراسة
) (78مختصر( ﻟلشيخ )أبي اﻟذبيح وأبي اﻟفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل اﻟصفار اﻟحميري( اﻟيزني اﻟشافعي اﻟمتوفى سنة  ,677ذكره )كحاﻟة( في )معجمه(

) (79مختصر( ﻟلشيخ )أبي عبد ﷲ محمد بن عبد اﻟرحمن اﻟبريھي اﻟسكسكي اﻟيمني( اﻟمتوفى سنة  748ھـ ,ذكره في )اﻟعقود اﻟلوﻟؤية() ,(81/2و)ھدية
اﻟعارفين(

 ) (80مختصر( اﻟشيخ )تقي اﻟدين يحيى بن محمد اﻟسعيدي اﻟكرماني( اﻟمتوفى سنة 833ھـ ,ذكره )اﻟزركلي(
) (81مختصر صحيح مسلم( ﻟلشيخ )أبي بكر محمد بن صاﻟح اﻟكتامي اﻟمصري اﻟشافعي( اﻟمتوفى سنة 1051ھـ ,ذكره )ابن اﻟماحي()ص(295

) (82مختصر صحيح مسلم( ﻟلشيخ )محمد اﻟكبير بن محمد بن محمد اﻟسرغيني اﻟعنبري( اﻟمغربي اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة  ,1164ذكره في )ھدية اﻟعارفين(

) (83مختصر( ﻟلشيخ )أبي اﻟيمن نور اﻟدين إسماعيل بن عبدﷲ األسكنداري( اﻟحنفي اﻟمتوفى سنة 1182ھـ ,ذكره )اﻟزركلي()(318/1
) (84اختصار صحيح مسلم( ﻟلشيخ )أحمد بن علي بن حسين بن مشرف اﻟوھيبي اﻟتميمي اﻟماﻟكي( اﻟمتوفى سنة 1285ھـ ,مخطوط بمكتبة اﻟرياض اﻟعلمية ذكره
)اﻟزركلي()(183/1

 (85و)اﻟسراج اﻟوھاج في اختصار صحيح ميسلم بن اﻟحجاج( ﻟلشيخ )محمد اﻟطيب بن إسحاق األنصاري اﻟخزرجي( اﻟمتوفى سنة  1363ھـ ,ذكره )اﻟزركلي(

) (86اﻟمائة اﻟمنتقاة من صحيح مسلم( ﻟلحافظ )أبي سعيد خليل بن كيكلدي اﻟعالئي( اﻟشافعي اﻟدمشقي اﻟمتوفى سنة 694ھـ ,يأتي ذكره برقم ][704
 (87وعلى )صحيح مسلم( )تعليق( ﻟلشيخ )أبي عبد ﷲ محمد بن عباد اﻟخالطي اﻟحنفي( اﻟمتوفى سنة  652ھـ ,ذكره )اﻟزركلي( في )أعالمه(

) (88شرح غريبه( ﻟإلمام )عبد اﻟغافر بن إسماعيل اﻟفارسي( اﻟمتوفى سنة  527ھـ سماه) :اﻟمفھم في شرح غريب مسلم( يأتي ذكره برقم ][926

) (89اﻟمفصح اﻟمفھم واﻟموضح اﻟملھم ﻟمعاني صحيح مسلم( تأﻟيف اإلمام )أبي عبد ﷲ محمد بن يحيى بن ھشام األنصاري( اﻟنحوي اﻟمتوفى سنة 761ھـ ,طبع
في داراﻟفاروق اﻟحديثة 1423مصر في مجلد ,بتحقيق )وﻟيد أحمد حسين(
) (90ﻟغات صحيح مسلم( ﻟلشيخ )شھاب اﻟدين أحمد بن علي بن محمد اﻟفريابي( اﻟمتوفى سنة  ,778ذكره في )ھدية اﻟعارفين(

 (91وأسماء رجاﻟه ﻟلشيخ )أبي بكر أحمد بن علي األصفھاني( اﻟمعروف )بابن منجويه( صاحب )اﻟمستخرج( اﻟمتوفى سنة  ,279طبع مؤخرا في دار اﻟكتب
اﻟعلمية  2006تحقيق )محمد حسن إسماعيل( و)أحمد اﻟمزيدي(

 (92وﻟلشيخ )عبد ﷲ بن أحمد بن سعيد بن يربوع اإلشبيلي( اﻟماﻟكي اﻟمتوفى سنة  522ھـ ﻟه كتاب) :اﻟمنھاج في رجال مسلم بن اﻟحجاج( ذكره )ابن فرحون(
في )اﻟديباج اﻟمذھب()ص(229
) (93مجموع في رجال مسلم( )ألبي اﻟعباس أحمد بن طاھر بن علي األنصاري اﻟداني( ااﻟمتوفى سنة  532ھـ ,ذكره في )شجرة اﻟنور()ص(133

 (94وﻟلحافظ )ابن اﻟصالح( كتاب )صيانة صحيح مسلم من اإلخالل واﻟغلط ,و حمايته من اإلسقاط واﻟسقط( طبع في داراﻟغرب اإلسالمي بتحقيق )موفق عبد
اﻟقادر(  ,1987وفي داراﻟكتب اﻟعلمية بيروت 1424ھـ بتحقيق )فريد عبداﻟعزيز اﻟحاﻟدي( ,وطبع أيضا بآخر )صحيح مسلم( في بيت األفكار اﻟدوﻟية  1998طبعة
)أبي صھيب اﻟكرمي(

 (95وﻟلحافظ )رشيد اﻟدين اﻟعطار( كتاب )غرر اﻟفوائد اﻟمجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث اﻟمقطوعة( طبع في داراﻟكتب اﻟعلمية 1996
بتحقيق )محمد خرشافي( ,وبمكتبة اﻟرشد 1421ھـ بتحقيق )صالح األمين محمد أحمد(

 (96وﻟلحافظ )ابن حجر اﻟعسقالني( رحمه ﷲ جزء )اﻟوقوف على ما في صحيح مسلم من اﻟموقوف( ,طبع بمكتبة اﻟقرآن باﻟقاھرة بتحقيق )مجدي اﻟسيد
إبراھيم(  ,وأخرى بمكتبة اﻟمعال باﻟكويت
 (97وﻟلشيخ )أبي ذر أحمد بن إبراھيم بن محمود اﻟطرابلسي( وﻟد )سبط ابن اﻟعجمي( اﻟمتوفى سنة 884ھـ كتاب) :تنبيه اﻟمعلم بمبھمات صحيح مسلم( ,طبع في
داراﻟصميعي باﻟرياض بتحقيق )مشھور حسن سلمان(

 (98وﻟلشيخ )أبي اﻟفضل بمحمد بن احمد بن محمد بن عمار اﻟجاروي( اﻟملقب )باﻟشھيد( اﻟمتوفى مقتوال بأيدي اﻟقرامطة بمكة سنة 318ھـ كتاب )علل األحاديث
في كتاب اﻟصحيح( ,وھو جزء فيه بضعة وثالثون حديثا تتبعھا من )صحيح مسلم( ,وبين عللھا( ,طبع في داراﻟھجرة  ,1991بتحقيق )علي حسن عبد اﻟحميد
اﻟحلبي(

 (99وﻟلقاضي )أبي عبد ﷲ محمد بن أحمد بن خلف اﻟتجيبي ابن اﻟحاج( اﻟمتوفى سنة 529ھـ كتاب) :اإليجاز واﻟبيان ﻟشرح خطبة كتاب مسلم( ذكره )ابن
خير()(301
) (100األحاديث اﻟزوائد في صحيح مسلم على صحيح اﻟبخاري( ﻟلشيخ )بيبش بن محمد اﻟعبدري اﻟشاطبي( اﻟمتوفى سنة  582ھـذكره في )اﻟتكملة()ص(270

) (101نظم اﻟدراري بزوائد ما تفرد به مسلم عن اﻟبخاري( ﻟلشيخ )أبي اﻟعباس أحمد بن محمد بن مفرج اإلشبيلي( ،اﻟمعروف )بابن اﻟرومية( اﻟمتوفى سنة
637ھـ ذكره )اﻟزركلي()(218/1

 (102وﻟلحافظ )ابن حجر( كتاب )أفراد مسلم على اﻟبخاري( ,ذكره )اﻟسخاوي( في )اﻟجواھر واﻟدرر() (668/2قال :علقھا في سنة ثالثين وثمانمائة
 (103وﻟه أيضا )األربعون( انتقاھا من )صحيح مسلم( ,ذكره ذكره )اﻟسخاوي( في )اﻟجواھر واﻟدرر() (667/2وسماھا) :االربعون اﻟعاﻟية ﻟمسلم على اﻟبخاري
في صحيحيھما( ،طبع في مؤسسة اﻟكتب اﻟثقافية  1405بتحقيق )كمال يوسف اﻟحوت(

) (104إرشاد اﻟقارئ إﻟى أفراد مسلم على اﻟبخاري( ﻟلشيخ )عبدﷲ بن صاﻟح اﻟعبيالن( ،في مجلدين ،طبع في دارغراس ،وعدد أحاديثه ) (1156حديثا

) (105اإلعالم بفوائد مسلم( ﻟلشيخ )أحمد بن عتيق بن اﻟحيسن بن فرج( اﻟمعروف )باﻟذھبي( اﻟمتوفى سنة 601ھـ ,ذكره )اﻟزركلي()(601/1
) (106فھرست صحيح اإلمام مسلم( ﻟلشيخ )إبراھيم بن منير اﻟبقاعي( اﻟمتوفى سنة 725ھـ,و ھو فھرس ألبوابه مع ترقيمھا تسلسليا ,في كل كتاب ,ويذكر في
خاتمة كل كتاب عدد أبوابه ,ذكره )األﻟباني( في )فھرس اﻟظاھرية()(15

 (107كتاب )تنبيه اﻟمسلم إﻟى تعدي األﻟباني على صحيح مسلم( تأﻟيف )سعيد ممدوح اﻟمصري( ،مأله تعديا وتجنيا على اﻟمحدث اﻟعالمة رحمه ﷲ ,وقد رد عليه
إفكه كثير من اﻟعلماء وطلبة اﻟعلم

 (108وممن رد عليه )علي حسن اﻟحلبي( في كتابه) :دراسات علمية في صحيح مسلم( أو )كشف اﻟمعلم بأباطيل كتاب تنبيه اﻟمسلم( طبع في داراﻟھجرة 1992

